
Gärdsmyg (Troglodytes troglodytes) 
Namnet Troglodytes betyder hål (trogle) och krypa (dyein). Namnet refererar till 
fågelns förmåga att försvinna in i små håligheter för födosök. 
Gärdsmygen är en av ungefärligen 60 arter inom familjen gärdsmygar. 
I Sverige häckar gärdsmygen i södra halvan av Sverige. Sparsamt i Jämtland och 
Norrbotten. De flesta flyttar söderut vintertid men några stannar kvar och stryker 
omkring där tillgång på föda finns. Det är en tämligen vanlig ringmärkt art i södra 
Sverige 93244 märkta fåglar rån 1911-2008.  
Gärdsmygens sång kan höras både på sommaren och vintern. 
Födan består mest av insekter och spindlar men vintertid kan den även äta puppor 
och i värsta fall frön. Gärdsmygen trivs bäst i rishögar, buskvegetation, häckar och 
håligheter. Hanen bygger i början av häckperioden upp till 7 olika bon men väntar 
med att göra klart något av dem tills honan valt. Först då fodras boet och slutförs. Det 
är ett noggrant byggt bo klotrunt med öppning i sidan. Här lägger honan 6-8 små vita 
ägg som ruvas 12-20 dagar Flygga blir ungarna efter 14-19 dagar. Bägge föräldrarna 
tar hand om ungarna. Oftast läggs mer än en kull. Gärdsmygen är polygam och 
många honor kan häcka i en hanes revir. Detta trots att äggen kan vara befruktade 
av en annan hane. 
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2021 
Gärdsmyg (Troglodytes troglodytes) 
Denna lilla gärdsmyg märktes av Thomas Helander som årsunge den 7 augusti 2021 
och kontrollerades den 29 september av Uno Unger på Nidingens fågelstation i 
Halland. Den släpptes därefter på nytt. Förfluten tid var 53 dagar och avståndet ca 13 
mil. Man kan ju fundera över om denna fågel vuxit upp på Ramsvikslandet eller 
möjligen var en fågel på flytt söderut från Norge. 



2022 
Gärdsmyg (Troglodytes troglodytes) 
En död gärdsmyg med ring hittades av en privatperson i Ljunghusen den 3:e oktober 
2022. Det visade sig att den märkts av Staffan Olsson som vuxen fågel minst 3 år 
den 8 maj 2021.  
Detta betyder att den upphittade gärdsmygen var inne på sitt 4:de år eller äldre när 
den hittades. 
Med det lilla materialet på två gärdsmygar är det svårt att dra slutsatser om 
flyttvägar. Dessa två har i vart fall troligen rört sig längs med svenska kusten. 


